Brobygning Radikal Ungdom og Radikale Venstre
Kære lokalforening i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre.
I foreningerne rundt omkring i landet er der forskellig praksis for,
hvordan og hvor meget Radial Ungdom og Radikale Venstre arbejder
sammen. Nogle steder meget adskilt, nogle steder tæt og koordineret
og andre steder ikke, måske fordi der ikke er en lokal forening. Der
skal være forskel og forskelligheder, men mange ønsker en bedre
indsats for at gøre noget sammen. For dem er her en guide med
nogle forslag til, hvad der kan styrke samarbejdet.
Det kunne være godt, hvis en fra Radikal Ungdom var med i Radikale
Venstres bestyrelse!
Der kommer for få til Radikale Venstres arrangementer fra Radikal
Ungdom!
Vi snakker ikke helt optimalt sammen mellem Radikale Venstre og
Radikal Ungdom i vores kommune!
Der er godt nok mange fordomme om Radikal Ungdom i Radikale
Venstre!
Der er godt nok mange fordomme om Radikale Venstre i Radikal
Ungdom!
Kender I bare et af disse udsagn, læs videre for at styrke
brobygningsarbejdet.
I sidste ende skal et styrket samarbejde føre til en god brobygning, så
aktive medlemmer i Radikal Ungdom, får lysten til at blive aktive i
Radikale Venstre. Det kan være svært at have været meget aktiv i
Radikal Ungdom i en kommune, hvor der ikke er et tæt og godt
samarbejde med Radikale Venstre. Man får svært ved at møde op i
en ny foreningskultur med andre mennesker – ja nogle melder sig
helt ud på grund af manglende kontakt og kendskab.
10 forslag til at styrke samarbejdet mellem Radikale Venstre og
Radikal Ungdom lokalt
Det foreslås:
•

At få opstillet en lokal RU-kandidat til det kommende valg.
Der er næsten altid et valg ”lige om hjørnet” – hvad enten det

er kommunal- og regionsvalg, EP-valg eller folketingsvalg. Kan
man her få opstillet en lokal RU-kandidat, vil det lægge
grundstenene til et naturligt og gensidigt samarbejde mellem
den lokale RV- og RU-forening.
•

At få indskrevet i RV-foreningens vedtægter samt gøre det til
en fast praksis, at der deltager minimum én repræsentant fra
RU i RV’s bestyrelsesmøder samt andre relevante møder.

•

At gøre det til en fast praksis, at der deltager minimum én
repræsentant fra RV i RU’s møder og arrangementer i
relevant omfang.

•

At de lokale RU-foreninger kan få et fast medlem af RV’s
storkredsbestyrelser, og at RU har et selvstændigt punkt på
hvert møde, hvor de fortæller om RU’s arbejde lokalt.

•

At der i de kommuner/regioner, hvor RV har en
byrådsfølgegruppe/regionsfølgegruppe, gives plads til en
repræsentant fra den lokale RU-forening.

•

At der løbende laves en grundig forventningsafstemning
mellem RV- og RU-foreningen om, hvad man vil og kan
samarbejde om, og i hvilket omfang.

•

At RV-foreningen understøtter RU-foreningen med diverse
praktiske ting, som for eksempel lån af lokaler, forplejning og
eventuelt økonomisk tilskud til RU’eres rejseudgifter til
arrangementer og så videre.

•

At sikre kontinuiteten i samarbejdet ved for eksempel at lade
”gamle” RU’ere blive medlemmer af RV-foreningens
bestyrelse.

•

At lave minimum to fællesarrangementer om året, hvor man
finder sammen om et bestemt event af enten politisk,
organisatorisk eller social karakter.

•

At RU- og RV-foreningen inviteres til, og har
orienteringspunkter på, hinandens generalforsamlinger.
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